
Súťažné otázky

1. Baumit Nanopor omietka predstavuje perfektnú povrchovú
úpravu pre:

a/ omietkové systémy Baumit
b/ omietkové aj zatepľovacie systémy Baumit
c/ zatepľovacie systémy Baumit

2. Koľko nových produktov doplnilo sortiment stále
obľúbenejších výrobkov zo Systému pre záhrady a spevnené
plochy? 

a/ päť
b/ tri
c/ štyri

3. S akým skóre sa 22. apríla skončil futbalový zápas
prípraviek MFK Ružomberok a MFK Dolný Kubín, ktoré sú
zaradené do projektu Junior Soccer?

a/ 2 : 1
b/ 3 : 2
c/ 1 : 2

Neváhajte a vyhrajte!
Jeden vyžrebovaný získa 

tento nanoPod.

Baumit čitateľská súťaž
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Nanopor
samočistiaca 
fasádna omietka

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Info-linka:  
02/59 30 33 33

Novinka! 
Nanopor omietka.
Nechajte vyniknúť krásu vášho domu s novou samočistiacou
fasádnou omietkou Baumit Nanopor. Vďaka špičkovej nanote-
chnológii, ktorá priniesla revolučný prevrat a inováciu vo vývoji
fasádnych materiálov, sa stal Baumit Nanopor najčistejšou omiet-
kou. Špeciálna nanoštruktúra vytvára dokonale hladký povrch 
fasády, na ktorej špina nemá šancu. S jedinečnou omietkou 
Baumit Nanopor zostane vaša fasáda čistá, mladá a krásna. 

Anti-Aging pre vašu fasádu
Večná mladosť vášho domu
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EDITORIÁL

Inovácia
Milé čitateľky, milí čitatelia,

srdečne Vás vítam pri čítaní nového čísla
Baumit Journalu.
Je to už takmer tradícia, že s úvodom novej
stavbárskej sezóny prichádzame na trh
s výrobkami, ktoré predstavujú top inovatív-
ne riešenia. Inak tomu nie je ani tento rok.
S novou samočistiacou Nanopor omietkou
a novou revolučnou technológiou kotvenia
zatepľovacích systémov sme ostali viac ako
verní tejto tradícii.

Kto z nás vodičov netúži mať stále čisté 
a nablýskané auto? Samozrejme, návšteva
umývacej linky to zabezpečí, ale stojí nás
to čas a peniaze a musíme to robiť pravi-
delne, lebo zakrátko je auto znovu špinavé.
Ale ako zabezpečiť čistú fasádu na dome?
Práve v oblasti povrchových úprav sa nám
podarilo dosiahnuť veľký úspech. 
Vďaka spojeniu dlhoročných skúseností
a najnovších poznatkov z oblasti nanotech-
nológií sme vyvinuli patentovo chránený
„Anti-aging“ výrobok pre fasády – Baumit
Nanopor omietku, s ktorou fasády ostanú
dvojnásobne dlho čisté. Všetko dôležité
o tejto novinke a tiež o Baumit Lepiacej
kotve Vám prinášame na nasledujúcich
stránkach.

Zostáva mi zaželať Vám do už rozbehnutej
sezóny veľa síl na zvládnutie náročných
úloh a chvíľku pre seba, aby ste si mohli
oddýchnuť s rodinou a priateľmi na peknej
letnej dovolenke.

Príjemné chvíle pri čítaní Baumit Journalu 
Vám želá
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kľúčový vizuál kampane

Aby sa udržal pekný vzhľad budovy,
je potrebné po niekoľkých rokoch
fasádu opticky sanovať, t. j. ošetriť
prinajmenšom novým náterom, čo,
samozrejme, prináša so sebou
nevyhnutné náklady. Počas desaťro-
čia trvajúceho vývoja sa nám podari-
lo vytvoriť vysoko hodnotné a odolné
fasádne systémy s dlhou životnosťou.
Napriek tomu však na fasádu pôso-
bia nepretržite znečistenie a poveter-
nostné vplyvy a menia v priebehu
rokov jej vzhľad.

Pred viac ako 5 rokmi odštartovalo
oddelenie F & E v závode vo Wopfin-
gu pod vedením Dr. Jürgena Lorenza
projekt s názvom „Čisté povrchové
plochy“. Vďaka spojeniu dlhoročných
skúseností s najnovšími poznatkami
z oblasti nanotechnológií bola vyvinu-
tá nová samočistiaca omietka – 
Baumit Nanopor omietka. Vďaka jej
výnimočným vlastnostiam zostáva
fasáda približne dvakrát tak dlho
čistá a krásna. Baumit Nanopor
omietka predstavuje perfektnú
a osvedčenú povrchovú úpravu,
vhodnú pre všetky omietkové aj zate-
pľovacie systémy Baumit. 

Nanotechnológia – technológia
budúcnosti Baumit Nanopor omietka
spája v sebe po prvýkrát vynikajúce
vlastnosti pravej silikátovej omietky –
otvorené póry, dobrá paropriepust-

nosť, dlhá životnosť – s najnovším
vývojom nanotechnológií z výskum-
ných laboratórií Baumit.
Nanotechnológia sa zaoberá vytvára-
ním, výskumom a využitím extrémne
malých štruktúr. Slovíčko „nano“ je
odvodené z gréčtiny a znamená
niečo ako „trpaslík“. Experti a médiá
označujú nanotechnológiu ako kľúčo-
vú technológiu 21. storočia. Namies-
to „vyššie, stále ďalej“ znie ich motto
„stále menšie, stále rýchlejšie“.
Jeden nanometer (nm = 1 milióntina
milimetra) zodpovedá cca jednej
desaťtisícine hrúbky ľudského vlasu,
čím sa nachádzame už v ultra naj-
menšej oblasti atómov a molekúl.
Nanočastice (menšie ako 100 nm)
sú základnými prvkami tejto techno-
lógie. Cielenou konštrukciou materiá-
lov na atómovej úrovni, ako aj využí-
vaním zvláštnych javov, ktoré sa
vyskytujú v tejto malej mierke, sa
otvára množstvo nových možností, 
a to takmer vo všetkých oblastiach
prírodných vied, ako sú energetika,
životné prostredie, oblasť IT, medicí-
na, farmácia. Rovnako ako v domác-
nosti, v automobilovom priemysle, 
v letectve či v oblasti počítačov nano-
častica umožňuje vytvorenie plôch
s extrémnou odolnosťou voči trhli-
nám a vrypom, umožňuje trvalú
ochranu voči korózii a extrémnu
klzkosť.

NÁŠ
SPRAVODAJ

ANTI-AGING 
PRE VAŠU

FASÁDU

Baumit 
Nanopor omietka

FASÁDA JE OZDOBOU A OCHRANOU KAŽDEJ BUDOVY. VO SVOJEJ 
FUNKCII JE VŠAK PODOBNE AKO POKOŽKA NEUSTÁLE VYSTAVENÁ 
ZAŤAŽENIU NAJRÔZNEJŠÍCH VPLYVOV VONKAJŠIEHO PROSTREDIA.
DÔSLEDKOM TÝCHTO VPLYVOV JE AJ ZNEČISTENIE FASÁDY, KTORÉ

VÝRAZNE ZNIŽUJE ESTETICKÚ HODNOTU BUDOVY
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Samočistiaci efekt pomocou prírodných síl
Špeciálny povrch Baumit Nanopor omietky 
je mikroskopicky hladký a má tzv. „nanoporéz-
nu“ štruktúru. Tieto nanopóry sú príliš malé
pre organické aj anorganické čiastočky nečis-
tôt, ktoré sa tak nedokážu pevne „usadiť“ na
povrchu. Navyše nízky elektrostatický náboj
Baumit Nanopor omietky nepriťahuje nečisto-
ty, a tak napomáha menšiemu znečisteniu
fasády.
Vďaka špičkovej nanotechnológii, ktorá pri-
niesla revolučný prevrat a inováciu vo vývoji
fasádnych materiálov, predstavuje Baumit
Nanopor omietka produkt so špecifickými
vlastnosťami, ktoré umožňujú spolu s prírod-
nými silami samočistenie povrchu. Vplyvom
slnka (účinkom UV žiarenia), dažďa, vetra,
snehu a zmien teploty zachytené nečistoty na
povrchu zvetrávajú a uvoľňujú sa z fasády.

Fasáda tak zostáva prirodzene čistá, odolná
voči znečisteniu a krásna. 

Plesne a riasy nemajú šancu
Vďaka nanopórom má Baumit Nanopor 
omietka optimálnu paropriepustnosť, vlhkosť
sa z povrchu veľmi rýchlo odparuje. Obzvlášť
rýchlo sa vysušujúci povrch zabraňuje vytvore-
niu podmienok pre život plesní a rias a vý-
znamne tak znižuje riziko ich nežiaduceho
pôsobenia na fasáde. Fasáda si tak dlhšie
zachová pôvodný vzhľad a žiarivú farebnosť.

Baumit Nanopor omietka
Je priemyselne vyrábaná tenkovrstvová prefar-
bená omietka na báze silikátov, odolná proti
zvetrávaniu, znečisteniu, vysoko paropriepust-
ná, vodoodpudivá a nehorľavá, určená na von-
kajšie aj vnútorné použitie. 

K dispozícii je v odtieňoch Colours of more
emotion, v 200 najkrajších farbách sveta, 
a to v škrabanej štruktúre rôznej zrnitosti.
Spracováva sa rovnako ako ostatné 
tenkovrstvové omietky Baumit.

obyčajná omietka

Inovatívny, patentovaný produkt z oblasti

nanotechnológií

Vyššia odolnosť proti znečisteniu

Nižší elektrostatický náboj

Prirodzený samočistiaci efekt

Odolnosť voči napadnutiu plesňami a riasami

Nižšie náklady na údržbu

Dvojnásobne dlho krásna fasáda

Prečo práve Baumit Nanopor omietka

Baumit Nanopor omietka

Dvojnásobne dlhšie čistá fasáda – nižšie náklady na údržbu
Výskumu a vývoju nových fasádnych povrchových úprav sa venujeme už niekoľko
desaťročí. Kvalita ovzdušia a vplyvy životného prostredia vystavujú fasády objektov
stále väčšiemu zaťaženiu, čo má za následok neustále skracovanie cyklu 
potrebnej obnovy fasád v rámci programu údržby. Vznikajú tak nevyhnutné 
náklady spojené so stavbou lešenia a samotnej sanácie fasády, pričom cena
práce v našich podmienkach neustále rastie. Pri použití novej Baumit Nanopor
omietky ostáva fasáda v porovnaní s bežnými omietkami približne dvakrát dlhšie
čistá a svieža, čo sa odrazí na výraznej úspore nákladov na údržbu.

Samočistenie

Zvetrávanie vplyvom slnka... ... dažďa...                                ...vetra.

Vďaka poveternostným vplyvom sa čiastočky znečistenia uvoľnia z povrchu. 
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NÁŠ
SPRAVODAJ

ROZHOVOR

Na slovíčko 
s Dr. Jürgenom Lorenzom

NA SLOVÍČKO S VYNÁLEZCOM NANOPOR OMIETKY DR. JÜRGENOM LORENZOM,
VEDÚCIM ROZVOJA PRODUKTOV BAUMIT WOPFINGER GRUPPE 

Pán Jürgen, čo bolo podnetom k vzniku
Nanopor omietky? Alebo, ako to často-
krát býva pri objavoch, je to náhodný 
produkt?
Dr. Lorenz: Nanopor omietka nie je ani
náhodou náhodným produktom. Vedome
sme sa snažili objaviť, aké vlastnosti musí
mať plocha, aby jej znečistenie bolo čo 
najmenšie.

Nanotechnológia je v poslednom období
„v kurze“. Zaoberali ste sa už predtým
touto technológiou?
Dr. Lorenz: Nano-trend je podľa mojej mien-
ky „ever lasting story“. Nano znamená v šir-
šom zmysle 10 na deviatu metra, čím sa
pohybujeme blízko oblasti atómov. Všetko,
čo leží v zjavne „neviditeľnej“ polohe –
akou nano oblasť určite je – je pre mno-

hých nepochopiteľné, a preto ťažko zrozu-
miteľné. Z oblasti elementárnej fyziky
vieme, že čím sú menšie čiastočky, tým 
je väčšia sila, ktorá tam pôsobí. Tieto 
fakty sme zapracovali pri rozvoji Nanopor 
omietky.

Čo predstavovalo výzvu pri rozvoji tohto
produktu?
Dr. Lorenz: Principiálny chemizmus sme
poznali, a preto sme pri experimentoch
hneď od začiatku použili nanokryštalické
častice. Ostala už len otázka: Ako sa zacho-
vajú v konkrétnej suspenzii a predovšetkým
vo fasádnej omietke? 

Nanopor omietka je inovatívny produkt
s patentovo chránenou receptúrou vyvinutý 
v laboratóriách Baumit.

Čo je podľa vašej mienky na tomto 
produkte „to“ jedinečné, veď o niečo
podobné sa pokúsila aj konkurencia?
Dr. Lorenz: Plocha omietky má jedinečné
vlastnosti. Je nanoporézna, častice znečis-
tenia sú však väčšie ako póry samotnej
omietky, a tak sa v nich nemôžu pevne
usadiť a sú ľahko odstrániteľné. 
Čistiaca sila prírody nám v prípade 
Nanopor omietky robí veľkú službu. S týmto
produktom sa nám podarilo vymyslieť nie-
čo, čo som si vždy želal vyriešiť pri mojom
aute: aby sa nezašpinilo, zvlášť, keď prihlia-
dame pri súčasných zimách na zaťaženie
soľami. Detail na záver: počas 10 rokov

obľúbenci áut s istotou minuli na umytie
auta 4 000 euro.

Existujú testy, ktoré by dokladovali, ako
dlho trvá, pokým fasáda stratí svoj lesk?
Dr. Lorenz: Nič netrvá večne, ale pri 
Nanopor omietke je dokázané, že ostáva
dlhé roky pekná. Spravidla dvojnásobne
dlho. Nanopor omietku sme testovali 
v rôznych inštitútoch a posledných 5 rokov
na početných testovacích stenách a stav-
bách, kde sme priamo porovnali Nanopor
omietku s kvalitnými hodnotnými omietko-
vými produktmi. Nakoniec sme konštatova-
li, že Nanopor omietka ostáva konštantne
čistá, pričom bežne omietnuté fasády boli
očividne znečistené. Prirodzene, závisí to aj
od polohy objektov a od prašnosti prostre-
dia, v ktorom sú osadené, teplôt v danom
prostredí či od veternej situácie.

Ako je to so spracovaním produktu?
Dr. Lorenz: Spracovanie Nanopor omietky
je rovnaké ako pri ostatných tenkovrstvo-
vých omietkach Baumit. Dôležitým bodom
v rozvojovej fáze bolo nájsť vhodné spojivo,
ktoré by zabezpečilo stabilitu celého systé-
mu a konzistenciu spracovania a, samozrej-
me, aby spracovatelia nepocítili rozdiel. 
To sa nám podarilo. 

Pán Lorenz, ešte posledná otázka. 
Akú omietku ste použili na svojom dome?
Dr. Lorenz: Prirodzene, Nanopor omietku.

Ďakujeme za rozhovor. 

Plocha omietky má jedinečné vlastnosti. Je nanoporézna, častice
znečistenia sú však väčšie ako póry samotnej omietky, a tak sa v nich
nemôžu pevne usadiť a sú ľahko odstrániteľné. 
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Technológia lepenia stále viac nahrádza
bežné spájacie metódy, akými sú zváranie,
skrutkovanie či nitovanie. Aj v takých odvet-
viach, ako je automobilový priemysel či
dopravné stavby, sa stále vo väčšom rozsa-
hu používajú práve lepené spoje. Lepené
spoje predstavujú budúcnosť, a to najmä
pre svoje vlastnosti: pevnosť, trvanlivosť,
flexibilnosť, jednoduchá realizácia, hospo-
dárnosť a bezpečnosť.

Rovnako aj polystyrénové fasádne izolačné
dosky v rámci kontaktných zatepľovacích
systémov sa na nové podklady iba lepia.
Zatepľovacie systémy na omietnutých pod-
kladoch najmä pri starších stavbách však,
musia byť dodatočne kotvené pomocou
hmoždiniek. Práve kvalita týchto podkladov
predstavuje v reťazci podklad-lepiaca
malta-izolačná platňa slabé miesto. Toto je
však už históriou, pretože Baumit vyvinul
riešenie na odstránenie tohto problému –
Baumit Lepiacu kotvu, ktorá predstavuje
inovatívny spôsob kotvenia zatepľovacích
systémov práve pomocou využitia dokona-
lých lepených spojov. 

Baumit Lepiaca kotva 
Baumit Lepiaca kotva nahrádza mechanic-
ké kotvenie hmoždinkami, zabezpečuje
dodatočné zafixovanie pôvodnej omietky
a vytvára dodatočné lepiace body kľúčovo
zviazané s nosným murivom. Baumit Lepia-
cu kotvu je možné použiť pri novostavbách
aj rekonštrukciách, obzvlášť vhodná je pre
väčšie hrúbky izolantu, čím je jej použitie
predurčené v oblasti nízkoenergetických
a pasívnych domov. Baumit Lepiaca kotva
sa ukotví v nosnom murive a pred nalepe-

ním izolačných platní sa opatrí lepiacim
koláčom. Tým sa získajú dodatočné nosné
lepiace body, spojené s nosným murivom.
Namiesto kotvenia platní hmoždinkami sa
fasádna izolačná doska nalepí na 6 Baumit
Lepiacich kotiev/m2.

Baumit Lepiaca kotva na betón
Najmä pri veľkých stavbách sa ako staveb-
ný materiál veľmi často používa betón. Pri
tepelnom sanovaní masívneho tehlového
domu zase musíme počítať častokrát s viac
ako 4 cm starou omietkou, takže riešenie
ponúka práve 88 mm dlhá červená lepiaca
kotva. Pri klasických betónových stenách
však stačí dĺžka lepiacej kotvy od 55 mm.
Preto sa špeciálne pre betónové steny vyvi-
nula kratšia lepiaca kotva. Baumit lepiaca
kotva pre betón nie je výhodná len cenovo,
ale aj podstatne hospodárnejším spracova-
ním. Tým, že je kratšia, sú potrebné aj krat-
šie vrty (približne o 3 cm menej) a jej použi-
tie je výhodnejšie kvôli spotrebe vrtákov,
ale aj časovo, pri ukladaní lepiacej kotvy.
Pri administratívnej budove s betónovou
plochou 4000 m2 sa ušetrí pri použití
modrej Baumit Lepiacej kotvy (6 kusov na
1m2) celkom okolo 720 metrov vŕtacích
prác. Pred dvoma rokmi v rámci veľtrhu
Wiener Bauen Energie bola Baumit Lepiaca
kotva prvýkrát verejne predstavená ako
svetová novinka. Nasledovala úspešná
bilancia, o ktorej si netrúfol snívať ani sám
vynálezca. Vysoko odborná porota zvolila
modrú Baumit lepiacu kotvu za najinovatív-
nejšieho víťaza v rámci Niederösterreichi-
schen Innovationspreises 2005 v kategórii
„Stavebná a zriaďovacia technika“.

Baumit 
Lepiaca kotva

Baumit Lepiaca kotva 

REVOLUČNÁ TECHNOLÓGIA KOTVENIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV 
POMOCOU DOKONALÝCH LEPENÝCH SPOJOV
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Pri realizácii kotvenia pomocou hmoždiniek
sa vŕta do izolantu, pričom nosný podklad
nevidíme. Môže sa tak stať, že pri príliš
krátkych hmoždinkách nedôjde k ich ukot-
veniu v nosnom podklade. Nemôžeme
zabudnúť ani na prach z vŕtania usadený
na povrchu platní. Naopak, Baumit Lepiace
kotvy sú bez prekvapení. Pri ich osadzovaní
sa vŕta do steny, nie do izolantu. Pri takom-
to postupe sa bezpečne vyhneme aj rôz-
nym prekvapeniam, ktorý podklad často
ukrýva (elektrické inštalácie, vysprávky
omietky a pod.). Dĺžka lepiacej kotvy je vždy
správna a aj zaprášený povrch izolantu je
minulosťou.

Pri dodatočnom mechanickom kotvení sa
hmoždinky prevŕtajú cez izolačný materiál.
Predstavujú tak vo fasáde tepelný most,
čím zhoršujú tepelnoizolačné vlastnosti
fasády o cca 10 % oproti výpočtovému
predpokladu a bez dodatočných opatrení
zvyšujú náklady na energiu. Tepelné mosty
sú zároveň miestami potenciálnych porúch
v celom fasádnom systéme. Baumit Lepia-
ca kotva sa osádza priamo do muriva pod
izolant, predstavuje tak kotvenie bez tepel-
ných mostov, a teda aj bez porúch fasády.

Hmoždinkovanie si vyžaduje svoj čas, a to

či už sa to týka zastierkovania tanierov
hmoždiniek, alebo technologickej prestávky
po nalepení dosiek. Nová Baumit Lepiaca
kotva umožňuje lepenie izolačných platní
bezprostredne po jej osadení, v prípade
menších objektov sa tak môže realizovať
súčasne so stavbou lešenia. Dodatočné
zastierkovanie tanierov hmoždiniek rovnako
nie je potrebné. S Baumit Lepiacou kotvou
získate vašu peknú fasádu rýchlejšie. 

Hmoždinky existujú v nespočetných variá-
ciách a dĺžkach, dôsledkom čoho je nároč-
ná kalkulácia či zvýšené požiadavky na
skladové zásoby a zostatky. Pre izolačné
materiály väčšej hrúbky sú potrebné hmož-
dinky väčšej dĺžky a vrty väčšej hĺbky, ktoré
znamenajú aj podstatne vyššie náklady.
Náklady, ktoré s novou Baumit Lepiacou
kotvou jednoducho nebudú. Alebo inými
slovami: čím väčšia hrúbka izolantu, tým
viac peňazí ušetríte! Jedinečná Baumit
Lepiaca kotva znamená rovnakú kalkuláciu
bez ohľadu na hrúbku izolantu a zároveň
minimalizáciu skladových zásob a s tým
spojených nákladov. 

Trvale pekná fasáda
Vďaka priamemu upevneniu Baumit Lepia-
cej kotvy v murive a jej prekrytiu izolantom
sa odstránia nielen tepelné mosty, ale aj
neestetické obrysy hmoždiniek, ktoré sú
viditeľné pri nedostatočnom krytí armova-
cej vrstvy najmä pri nízkych teplotách a zvý-
šenej vlhkosti.

Hodnotný príspevok k životnému 
prostrediu
Baumit Lepiaca kotva prispieva rovnako
ako všetky účinné opatrenia v rámci termic-
kej sanácie k dosiahnutiu ekologických cie-
ľov, uvedených v tzv. Kjótskom protokole.
Aby sme mohli dlhodobo chrániť naše život-
né prostredie, musíme výrazne zredukovať
emisie vznikajúce pri výrobe energie. Emi-
sie CO2 uvoľňujúce sa pri vykurovaní byto-
vých domov tu dokázateľne hrajú rovnako
významnú úlohu. Vďaka termickej sanácii
s Baumit Lepiacou kotvou v konečnom
dôsledku investujete aj do vášho životného
prostredia a do budúcnosti svojich detí. Je
to investícia, ktorá sa určite vyplatí.
Baumit Lepiaca kotva predstavuje osved-
čené riešenie podľa ETAG 014 
(ETA-05/094) aj v rámci zatepľovacích
systémov Baumit podľa ETAG 004 
(ETA-05/0243, ETA-05/0244).

NÁŠ
SPRAVODAJ

REVOLUČNÁ
TECHNOLÓGIA

KOTVENIA

Istota

Šetrí energiu 

Šetrí čas

Šetrí náklady

Výhody použitia
lepiacej kotvy

Baumit Lepiaca kotva

tzv. „červený variant“

na murivo z plných a dierovaných tehál 

s omietkou (max. hrúbka omietky 40 mm) 

tzv. „modrý variant“ 

betónové podklady 
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SÚŤAŽ „BAUMIT FASÁDA ROKA 2006“ POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV A OCENENÝCH

Tohtoročná súťaž „Baumit Fasáda roka
2006“ už pozná svojich víťazov a ocene-
ných. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov
a odovzdávaní cien vo filmových ateliéroch
na bratislavskej Kolibe 22. marca 2007 si
z rúk odbornej poroty prevzali ocenenia via-
cerí architekti a zástupcovia realizačných
spoločností. 

Skončil sa tak štvrtý ročník prestížnej súťa-
že, ktorej zámerom je oceniť stavebné die-
la, ktoré výnimočným spôsobom spájajú
invenciu architekta so špičkovou kvalitou
použitých stavebných materiálov a ktoré
kvalitou realizácie výrazne prispievajú ku
kultivácii našich miest, obcí a krajiny. 

„Sme presvedčení, že výsledky súťaže pri-
nesú širokej odbornej verejnosti invenčné
riešenia architektonických návrhov a tiež
kvalitu remeselného spracovania konštruk-
čného detailu a prispejú tak k naplneniu
hlavného cieľu súťaže, ktorým je trvalé pre-
sadzovanie a podpora kvality fasád novo-
stavieb a rekonštrukcií na Slovensku a zá-
roveň ocenenie tých najlepších riešení,“
povedal Ľuboš Fussek, riaditeľ spoločnosti
Baumit.

O príjemnú atmosféru slávnostného gala-
večera sa svojím vystúpením postaral aj
nestarnúci Laco Lučenič s hudobným pro-
gramom Satisfactory.
Spoluvyhlasovateľmi súťaže Baumit Fasáda
roka 2006 boli Slovenská komora archi-
tektov a vydavateľstvo odbornej literatúry
Jaga.

Kategória Novostavba 
(občianske budovy, bytové domy 

a priemyselné stavby)

Názov objektu: City park club

Adresa: Rumanova ul., Košice

Architekt/projektant:

Ing. arch. Štefan Pacák, 

Ing. arch. Juraj Koban

Realizačná firma: Izola Košice, s. r. o.

Prihlasovateľ: Izola Košice, s. r. o., 

cenu prevzal Ing. Jaroslav Varga, CSc.

Kategória Rekonštruovaná, 
obnovená a adaptovaná budova 
(budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)

Názov objektu:

Rekonštrukcia ubytovne na bytový dom

Adresa: Hollého 10, Nitra

Architekt/projektant: Ing. Ľubomír Holejšovský, 

Ing. arch. Vladimír Jarabica, 

SAN-HUMA’90 Nitra, s. r. o.

Realizačná firma:

Casta Invest Slovakia, s. r. o.

Prihlasovateľ:

KB Building SK – Casta Slovakia, s. r. o. 

a SAN-HUMA’90 Nitra, s. r. o., 

cenu prevzal Ing. Stanislav Rebo

Kategória Sanovaná budova 
(historické, prípadne pamiatkovo chránené

budovy s historickou substanciou)

Názov objektu:

Rekonštrukcia hradu Slovenská Ľupča

Adresa: Slovenská Ľupča

Architekt/projektant: Turčan

Realizačná firma:

IKM Reality Staving B.B., a. s.

Prihlasovateľ: IKM Reality Staving B.B., a. s.,

cenu prevzal Ing. Pavel Fekiač

Kategória Rodinný dom (vrátane dvojdo-

mov a domov v radovej zástavbe)

Názov objektu: Rodinný dom Na kopci

Adresa: Nitra

Architekt/projektant: Ing. Ľubomír Holejšovský,

Ing. arch. Milan Csanda

Realizačná firma: Stavebná firma Andrášik

Prihlasovateľ: Ing. Ľubomír Holejšovský, ktorý

prevzal aj cenu

Cena riaditeľa spoločnosti Baumit
V súťaži Baumit Fasáda roka 2006 boli udelené

dve Ceny riaditeľa. 

Prvú získala Ing. Eva Kuruczová za administra-

tívnu budovu na Kráľovskej ulici v Šali. 

Druhú – zvláštnu Cenu riaditeľa za tzv. „piatu

fasádu“, si odniesla spoločnosť MRAMOR, s. r. o.,

za realizáciu Hlavného a Župného námestia

v Bratislave s použitím novej technológie Baumit

pre realizácie spevnených plôch a záhradných

úprav. 

Baumit Plyšová kocka
Mimoriadnu cenu Baumit Plyšová kocka si 

z rúk primátora Ing. Andreja Ďurkovského pre-

vzala Viera Dubačová z Banskej Bystrice za pro-

jekt Divadlo z pasáže. Touto cenou odmeňuje

naša spoločnosť aktivity a projekty, ktoré výni-

močným spôsobom napomáhajú miestnej ko-

munite či rozvoju človeka. Divadlo z pasáže pô-

sobí v Banskej Bystrici od roku 1955 a ako jedi-

né svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi

s mentálnym postihnutím. 

Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú

a sociálnu oblasť. Súčasťou projektu je aj denný

stacionár divadla a chránené bývanie pre členov

divadla. 

Ocenené stavby
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Sanovaná budova

Hrad Slovenská Ľupča

Novostavba

City park club

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia ubytovne

Rodinný dom

Rodinný dom na kopci

Baumit Plyšová kocka

Divadlo z pasáže
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Noviniek nikdy nie je dosť!
Do sortimentu Baumit sa opäť vrátila obľú-
bená malta na murovanie pohľadového
muriva Baumit Malta pre pohľadové 
murivo. 

Sortiment Baumit lepidiel doplnilo pružné
lepidlo kategórie C2T podľa EN STN 12004
Baumit BauKleber Flex. 

V oblasti suchých omietkových zmesí
máme hneď dva nové produkty. Strojovú
vápennocementovú omietku Baumit MCS
35 ľahká, ktorá je určená na vonkajšie
omietanie predovšetkým tehlových blokov
s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou.

Predstavuje pružný materiál, ktorý výrazne
znižuje riziko vzniku trhlín vo fasádnych
omietkových systémoch na tehlovom 
murive.

Druhá je vysoko pevná, minimálne nasia-
kavá cementová omietka Baumit Soklová
omietka určenú na použitie v oblasti sokla
u fasád riešených omietkovým systémom
(nie zateplením). 

Bezcementová pastézna stierka Baumit
Disperzná stierka je ďalšou novinkou tejto
stavebnej sezóny. Je určená na obnovu
povrchu zatepľovacích systémov najmä
s akrylátovou povrchovou úpravou. Nie je
vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Sortiment stále obľúbenejších výrobkov zo
Systému na záhrady a spevnené plochy
určených pre kladenie vonkajších dlažieb
z prírodného alebo umelého kameňa

doplnila v sezóne 2007 štvorica noviniek:
Baumit Lepiaca malta na kameň určená
na lepenie dlažobných prvkov na vodone-
priepustný podklad, Baumit Murovacia

malta na kameň vhodná na kladenie dla-
žieb, resp. murovanie z prírodného alebo
umelého kameňa v interiéri, Baumit 
Murovacia malta na kameň PLUS urče-
ná na kladenie dlažieb, resp. murovanie

z prírodného alebo umelého kameňa v inte-
riéri i v exteriéri, obzvlášť vhodná i na reali-
záciu záhradných jazierok a biotopov. 

NAPRIEK TOMU, ŽE S NOVINKAMI V NAŠOM CENNÍKU STE SA UŽ PRAVDEPODOBNE STIHLI OBOZNÁMIŤ,
PRINÁŠAME VÁM V SKRATKE ICH PREHĽAD 

NOVINKY 
V NAŠEJ PONUKE
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Štvoricu nových výrobkov uzatvára Impreg-
nácia na kameň, ktorá slúži na ochranu
dlažobných prvkov pred znečistením pri
škárovaní, resp. pred vplyvom počasia.

Ponuku nových výrobkov v cenníku 2007
uzatvára celý rad noviniek v oblasti príslu-
šenstva – nové typy hmoždiniek a množ-
stvo nových profilov pre technicky správne
a estetické riešenie zložitých detailov
v zateplenej fasáde. 

Dve jedinečné svetové Baumit novinky
v roku 2007 aj na Slovensku!
Ak čítate Baumit Journal „odzadu“, treba
na tomto mieste spomenúť ešte dve jedi-
nečné svetové novinky, ktoré sú výsledkom
viacročného vývoja v našom firemnom labo-
ratóriu, a ktoré presne v duchu nášho zná-
meho „Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.“
prinášame v tomto roku na slovenský trh.

Baumit Nanopor omietka je jedinečná 
tenkovrstvová prefarbená omietka s priro-
dzeným samočistiacim efektom pre „večne
mladú“ fasádu (viac sa dočítate na 
str. 3 – 5). 
Baumit Lepiaca kotva predstavuje technic-
ky unikátne a všestranne výhodné riešenie,
nahrádzajúce tradičné hmoždinkovanie
v rámci zatepľovacích systémov (viac sa
dozviete na str. 6 – 7). 

Zmena je život!
Rýchlo sa rozvíjajúci stavebný trh si vyžadu-
je čoraz častejšie rýchle zmeny, pružne rea-
gujúce na meniace sa požiadavky našich
zákazníkov. Každý rok preto prinášame nie-
len novinky, ale inovujeme aj „stálice“
v našej ponuke. Výnimkou nie je ani sezó-
na 2007.
Nová kvalita omietok Baumit MVS 25
a Baumit MCS 35, ktorá vyplýva z úpravy
receptúry, zabezpečí lepšiu spracovateľ-
nosť týchto omietok – menšie kolísanie
doby otvorenia čerstvej omietky počas
roka, bez ohľadu na klimatické podmienky.
S novou kvalitou a v novom šate prichádza

na trh Baumit Vyrovnávacia stierka, ktorá
si aj po zjemnení zrnitosti (pôvodne 1 mm,
od 1. 3. 2007 0,6 mm) naďalej udržala
výbornú prídržnosť. Je vhodná na betón
a obzvlášť na vysprávky fasády. Zo zarade-
nia do skupiny produktov štukových

omietok vyplýva aj zmena farby balenia
z oranžovej na zelenú, ktorá ju čaká 

v priebehu roka. 
Pridaním plniva – jemného kremičitého
piesku, získal Baumit Univerzálny základ
lepšiu kryciu schopnosť, vyššiu rovnomer-
nosť náteru a následne nanášanie povr-
chovej úpravy je jednoduchšie a s menším
rizikom tvorby fľakov. Nová kvalita je vhod-
ná aj ako príprava podkladu pre Baumit
Mozaikovú omietku jemnú a Effekt, kvôli
zrnitosti sa nepoužíva pod fasádne farby.
Obdobná zmena neobišla ani Baumit
Základný náter open.
So zmenou receptúry Baumit Univerzálneho
základu súvisí aj zmena skladby náteru
Baumit Silikátovej farby:
1 x náter Baumit Silikátová farba riedená
20 % vody – základný náter
1 x náter Baumit Silikátová farba neriedená
– krycí náter
A ešte jedna zmena na záver. V 2. polovici
roku 2007 sa zmení balenie Baumit
Vápennej stierky z 30 kg na spotrebiteľsky
výhodnejšie 20 kg. K zmene kvality produk-
tu nedochádza.
Pevne veríme, že naše Baumit Novinky
2007 vám uľahčia prácu a stanú sa ná-
pomocnými pri napĺňaní vašich cieľov 
a predsavzatí.

BAUMIT 
PRODUKTY

NOVINKY
V PONUKE
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Lepiť izolačné dosky, realizovať výstužnú
vrstvu alebo naťahovať povrchovú úpravu
sa naozaj dokáže pomerne rýchlo naučiť
takmer každý. 
Tieto zručnosti však ešte z neho skutočné-
ho majstra-zatepľovača neurobia.
Omnoho náročnejšou a aj z hľadiska dlho-
dobej životnosti systému dôležitejšou čas-
ťou realizácie zateplenia je správna realizá-
cia všetkých kritických detailov – tzn. detai-
lov napojenia zatepľovacieho systému na
okolité konštrukcie – okná, dvere, balkóny,
strešné rímsy a pod., alebo detailov v mies-
tach zvýšeného namáhania systému, ako
sú detail sokla, nárožia, nadpražia alebo
prípadné dilatácie.
Tu správny majster nielenže pozná teoretic-
ky správne riešenie detailu, ale dokáže ho
„našiť“ na podmienky na vašom konkrét-
nom dome a, samozrejme, pracuje precíz-
ne a trpezlivo.

Ako sa teda nepomýliť pri výbere realizač-
nej firmy pre váš zatepľovací systém?

Nájdite si vo vašom okolí pekne zateple-
ný dom – za dobrého majstra hovorí predsa
jeho práca.

Spýtajte sa majiteľa na jeho skúsenosti 
a veľmi pozorne ho počúvajte – i malý
náznak nespokojnosti, ktorý zoberiete
vážne, vám môže ušetriť mnoho problémov.

Skontaktujte sa s firmou, zistite si, či ide 

o partiu, ktorá spoločne pracuje trvale, zis-
tite si, ktoré ďalšie domy zrealizovali a prí-
padne si ich tiež choďte pozrieť. 

Náhodným jednorazovým zoskupeniam
robotníkov určite nezverte realizáciu vašej
fasády, pri prípadnej reklamácii ich už
nemusíte nájsť.

Zistite si, akým systémom firma pracuje
– pokiaľ vám povie, že s hocijakým alebo
dokonca s nijakým – buďte opatrní. 
Riziko vašej nespokojnosti je v tomto prí-
pade naozaj veľké. 

Zistite si, či je firma zaškolená dodávate-
ľom zatepľovacieho systému, či pozná
a najmä v prípade potreby i používa techno-
logický predpis pre daný zatepľovací sys-
tém.

Pri dohadovaní ceny za realizáciu buďte
obozretní – zistite si cenové relácie vo va-
šom regióne a buďte opatrní – ani
extrémne vysoká cena nemusí byť zárukou
vysokej kvality. Veľmi nízka cena za prácu
by vás rovnako mala odradiť.

Keď si dohadujete termín realizácie,
vedzte, že na správne zrealizovanie systé-
mu je potrebný určitý čas – a to minimálne
dva týždne, pri väčšom dome alebo horšom
počasí i viac.

Netlačte preto firmu do šibeničných ter-
mínov a pokiaľ vám ich sama ponúkne, roz-
lúčte sa s ňou radšej skôr ako neskoro –
nedodržiavanie predpísaných technologic-

kých prestávok je príčinou mnohých porúch
a následných reklamácií zatepľovacieho
systému.

Rovnako buďte obozretní pri realizácii
zateplenia neskoro na jeseň alebo skoro na
jar – i krátkodobý pokles teploty pod bod
mrazu v nevhodnej chvíli (napríklad pri rea-
lizácii výstužnej vrstvy alebo pri naťahovaní
povrchovej úpravy) môže znehodnotiť celú
vašu investíciu.

Pokiaľ dodržíte náš „návod“, sme pre-
svedčení, že sa vyhnete mnohým rizikám
a bezpečne sa „preplavíte“ 
od nezatepleného domu ku krásnej 
a zároveň i energeticky úspornej novej
fasáde.
A pokiaľ máte akékoľvek nejasnosti alebo
pochybnosti o tom, či realizačná firma na
vašom dome pracuje správne – kontaktujte
nás, radi vám poradíme.

(Pokračovanie nabudúce)

Mýtus alebo pravda?

SEDEM NAJVÄČŠÍCH MÝTOV O ZATEPĽOVANÍ EXKLUZÍVNE NA POKRAČOVANIE V BAUMIT JOURNALI
(POKRAČOVANIE)

Mýtus č. 3: 
„Realizovať zatepľovací systém dokáže každý.“

ČO MY NA TO?
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Doteraz ste sa mohli „zoznámiť“ najmä
s tými, ktorí sú „na očiach“.
Dnes vám predstavíme ľudí z výrobného
závodu v Rohožníku, ktorých asi nikdy
osobne nestretnete, ale bez ktorých by si
naše výrobky nenašli cestu k vám.

Velinár, ktorého priamym nadriadeným je
výrobný riaditeľ závodu, je zodpovedný za
riadenie technologického procesu s cieľom
zabezpečiť výrobu v požadovanom množ-
stve, sortimente a kvalite. Jednoducho
povedané, stará sa o to, aby všetkého bolo
dosť v správnom čase a na správnom 
mieste.
Bez tímu kvalitných ľudí by mal veľmi ťažkú
úlohu. Zodpovednosť za zabezpečenie
chodu výrobnej linky pri dodržaní termínov
opráv a údržby, minimalizovanie a predchá-
dzanie poruchovosti linky, ako aj organizá-
ciu chodu výroby má na starosti údržbár.
Začiatkom roka 2006 bola vo výrobnom
závode v Rohožníku uvedená do prevádzky
nová paletovacia a fóliovacia linka. Jej
modernizácia sa niesla presne v duchu slo-
ganu „Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.“
a prispela k zvýšeniu kvality hotového pro-
duktu a zvýšeniu kapacity výrobného zaria-
denia. Bez dobrého baliča a paletizéra by
však táto časť finalizácie hotového produk-
tu nebola úspešná. A nesmieme, samozrej-
me, zabudnúť na vodiča vysokozdvižného
vozíka, ktorý je nenahraditeľný pri naklada-
ní a vykladaní tovaru a surovín. Pracovnú
smenu dopĺňajú obsluhovač chemických síl
a striedač.

Jozef Badžgoň, riaditeľ výrobného závodu
Rohožník: Dať dohromady takýto tím nie je
jednoduché, chce to čas. Ľudia si musia na
seba zvyknúť. Obsadenie na smenách si
porozdeľovali sami. Nechal som im v tomto
voľnú ruku a myslím si, že sa to osvedčilo.
Odbornosť a vlastnosti každého pracovníka
sú rôzne, ale navzájom si vedia chlapi per-
fektne pomôcť a dokážu aj suplovať prácu
iného člena tímu. Tu neexistuje žiadne ale!
Hlavný podiel na vyprofilovaní smeny má
velinár, ten je kapitán tímu. Každý člen
tímu je veľmi dôležitý vo výrobnom procese
a bez neho výroba nefunguje, preto je dôle-
žitá vzájomná pomoc v tíme. Nie je ľahké
stáť dvanásť hodín pri baličke a nasúvať
vrecia na hubice baličky. Ale vo fungujúcom
tíme to ide. 

UŽ SA STALO AKÝMSI NEPÍSANÝM PRAVIDLOM, ŽE V KAŽDOM ČÍSLE BAUMIT
JOURNALU VENUJEME PRIESTOR NA PREDSTAVENIE JEDNOTLIVÝCH TÍMOV

NAŠEJ SPOLOČNOSTI 

Výrobný závod
Rohožník

NÁŠ TÍM

Tím Petra Písečného

Peter Hudy (údržbár), Peter Písečný (velinár), Anton

Pavlík (balič), Celestín Redenkovič (obsluha chemických

síl), František Cigánek (vozíčkar) a Miroslav Blažíček

(paletizér).

Tím Jaroslava Tardíka

Ján Zechel (údržbár),  Michal Chudáčik st.

(balič), Jaroslav Tardík (velinár), Emil Dinuš

(striedač), Radovan Petráš (vozíčkar) a Michal

Chudáčik ml. (obsluha cementových síl).
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NAŠE STAVBY

Dom na kopci

„DOM NA KOPCI“ JE SPOLOČNÝM VYJADRENÍM NÁZORU
ARCHITEKTOV A MAJITEĽOV DOMU NA MODERNÉ BÝVANIE

Dom čistých, jednoduchých tvarov, s de-
centnou farebnosťou a sympatickým výbe-
rom materiálov použitých na fasáde. Tri
základné farby – biela, hnedá a sivá sú na
čelnej strane akcentované tehlovou: biela
je väčšina fasády, sivý je prírodný kameň
oporného múra a doplnky, ako stĺpy,
zábradlie, dlažba a pás z titanzinkového
plechu pod strechou, a zo smrekového pri-
moreného dreva sú okná, pergola a prizna-
ná strešná konštrukcia. Zvonku dom pôso-
bí veľmi útulne a prívetivo a vzbudil vo
mne zvedavosť, ako sa autori zhostili jeho
vnútornej podoby.  

Ing. arch. akad. arch. Mária Lichvárová  

Parcela, na ktorej je dom osadený, zaujme
nielen pekným výhľadom na mesto, ale tiež
značným výškovým rozdielom od úrovne
cesty - v zadnej časti až 12 m. Jedinú nevý-
hodu predstavoval komplikovanejší prístup,
a teda nutnosť vybudovať prístupovú cestu
so značným prevýšením spoločnú pre tri
parcely, v súčasnosti však využívanú len
majiteľmi realizovaného domu. Fakt spoloč-
nej komunikácie a predstava majiteľov ne-
oddeľovať sa od susedov vysokým plotom
viedli k riešeniu oddeliť tento spoločný prie-
stor od obytnej záhrady oporným múrom, na
ktorý je položený jednoduchý hranol obytnej
časti domu. Prístup do domu je realizovaný
vstupom cez oporný múr na nástupné pod-
lažie, na ktorom sú umiestnené okrem gará-
že a kotolne i priestory pre relax – sauna
s malým fitnes. Vstup cez sklenené zádverie
– bublinu osadenú do oporného múru, na-

povedá, že dom vo vnútri nie je taký uzavre-
tý, ako možno vyzerá na prvý pohľad.

Otvorená dispozícia
Dispozícia domu je otvorená a maximálne
jednoduchá. Na prízemí z úrovne záhrady 
je situovaná denná časť domu. Ústredným
priestorom tohto podlažia je obývacia izba 
s jedálenským kútom, prepojená 
s kuchyňou a vstupnou halou, z ktorej je prí-
stupná aj pracovňa – hosťovská izba s kú-
peľňou. Obývacia izba je priamo prepojená
s kuchyňou cez raňajkový pult. 
Z kuchyne a tiež z kúpeľní je krásny výhľad
na vrch Zobor.
Dominantným prvkom dispozície celého
domu je otvorené priamočiare schodisko,
ktoré prepája všetky tri podlažia a podčiar-
kuje otvorenosť dispozície domu. Stúpaním
po schodisku z prízemia na 1. poschodie –
nočnú časť domu, sa pohľadom cez zaskle-
nú stenu postupne otvára panoráma mesta
s dominantou – Nitrianskym hradom. Na
1. poschodí je situovaná spálňa rodičov so
šatníkom a nádherným výhľadom na mesto.
Rovnocenný výhľad na západ majú zo svo-
jich izieb deti majiteľov, ktoré majú k dispo-
zícii spoločný šatník. Kúpeľňa s hydroma-
sážnou vaňou a bidetom je spoločná pre
deti i rodičov. Výhľad na mesto majú dcéry
z rozľahlej hornej terasy spoločnej pre obid-
ve detské izby. Obývacia izba s výhľadom na
juh a západ s veľkou terasou prekrytou dre-
venou pergolou, ktorá vytvára príjemný chlá-
dok v letných mesiacoch a tiež zatieňuje
presklené plochy obývačky a vstupnej haly,

zabezpečuje vizuálne spojenie s obytnou
záhradou.

Jednoduchosť v hlavnej úlohe
Vonkajší vzhľad domu je svojou jednodu-
chou hmotou v súlade s jednoduchou dispo-
zíciou. Strohý hranol hmoty domu je ozvlášt-
nený pultovou strechou s výrazným presa-
hom na južnú stranu s priznanými drevený-
mi nosníkmi strechy v interiéri i exteriéri.
Veľmi dôležitým prvkom je drevená terasa
a pergola, ktorá sčasti tvorí terasu prístup-
nú z detských izieb. Spodná terasa tvorí pre-
pojovací prvok domu so záhradou.

Slovo architekta
Ing. Ľubomír Holejšovský: Pri tak kompliko-
vanej téme, akou rodinný dom bezpochyby
je, je veľmi dôležité mať hneď od začiatku
spoločné základné styčné body v názore na
filozofiu bývania a formu architektonického
vyjadrenia. Pre konečný výsledok je najpod-
statnejšie, aby ani jedna zo zúčastnených
strán nebola nútená robiť niečo v rozpore so
svojím presvedčením, pocitmi či filozofiou.
Dobrý pocit z ukončenej stavby musia mať
obidve strany, majitelia – obyvatelia domu
i architekt. Ak je spokojnosť len na jednej
strane, znamená to, že sa niekde stala
chyba. V našom prípade sme mali to šťas-
tie, že nastal ten prvý prípad, aj keď to
v priebehu návrhu a realizácie nebolo úplne
jednoznačné, ale vzájomnými diskusiami
a konzultáciami sme nakoniec vždy dospeli
k optimálnemu riešeniu a dovolím si tvrdiť,
že to je na výsledku vidieť.

Report zo stavby:

Názov stavby: Dom na kopci

Lokalita: Nitra–Zobor

Investor: Súkromná osoba

Architekt/Projektant:

Ing. Ľubomír Holejšovský

Ing. arch. Milan Csanda

Peter Filin – 2004

Realizátor:

Stavebná firma Andrášik

Použité materiály Baumit:

Baumit Silikátová omietka

Zastavaná plocha: 124,71 m2

Úžitková plocha: 305,72 m2
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NAŠI PARTNERI

Pán Garaj, ste riaditeľom úspešnej spo-
ločnosti STAVIVÁ – Garaj, s. r. o., ktorá
dnes zastrešuje 15 obchodných jedno-
tiek. Môžete pár vetami opísať históriu
spoločnosti? Čo zohralo dôležitú úlohu
pri jej vzniku, rozmachu a dosiahnutí
dnešného úspechu?

František Garaj: Spoločnosť STAVIVÁ –
Garaj, s. r. o., vznikla v roku 1993 a jej
hlavnou činnosťou je obchod so stavebným
materiálom. V roku 1996 vstúpila do spo-
ločnosti STREDOSTAVIVÁ, a. s., odkúpením
100 % akcií tejto spoločnosti od FNM.
Počas plnenia záväzkov vyplývajúcich
z tejto zmluvy sme výrazne prispeli k ožive-
niu obchodnej činnosti vo firme STREDO-
STAVIVÁ, a. s. V roku 2000 sme splnili
všetky záväzky voči FNM a preto sme sa
rozhodli pokračovať v obchodnej činnosti
pod staronovým názvom STAVIVÁ – Garaj,
s. r. o. Nadviazali sme na všetko dobré, čo
sa skrýva pod značkou STAVIVÁ, ktoré si
v roku 2008 pripomenú 45. výročie svojho
vzniku. 

V súčasnom konkurenčnom prostredí aj
na poli distribúcie stavebných materiálov
musí firma „disponovať niečím“, čo pri-
tiahne zákazníkov a zaručí jej úspech. Je
to garancia značky, skúsenosti, ponúkané
služby či určitý servis? Ako sa na to poze-
ráte? Aká je vaša obchodná stratégia?

František Garaj: Predaj stavebných materiá-
lov, to nie je len nákup a predaj, ale to je
vec dopravy, uskladnenia tovaru, cenovej

kalkulácie, distribúcie k zákazníkovi a prí-
padne aj reklamačných konaní. Zákazník,
ktorý k nám príde, je u nás aj odborne
obslúžený. Výberom materiálu sa len začína
naša služba, pretože prichádza ocenenie,
možnosť dopravy, vyloženie tovaru priamo
na stavbe pomocou hydraulickej ruky,
dodanie certifikátov a montážnych návo-
dov. Garantujeme kvalitu tovaru v objedna-
nej akosti. 
Hlavným reklamným sloganom firmy je
„Partnerstvo, ktoré sa oplatí.” Je to myšlien-
ka, od ktorej sa odvíja celá obchodná stra-
tégia postavená na štyroch základných
pilieroch: ceny – služby – autodoprava –
skúsenosti. Každý tento pilier vo svojej roz-
šírenej podobe má pre zákazníka veľký
význam, pretože v spojení vytvára obchod-
nú stratégiu, ktorá vedie k spokojnosti
zákazníka. Za službu predaj stavebného
materiálu sme v roku 2006 získali certifi-
kát kvality a zlatú medailu SLOVAK GOLD.

Pán Garaj, spolupracujete s viacerými
výrobcami stavebných materiálov, jedným
z nich je aj naša spoločnosť BAUMIT.
Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu?

František Garaj: Spoločnosť BAUMIT, spol.
s r. o., je naším dlhoročným partnerom
a vzájomná spolupráca je veľmi dobrá.
Patrí medzi lídrov na trhu suchých omietko-
vých zmesí a zatepľovacích systémov. Chcel
by som vyzdvihnúť prepracovaný systém
logistiky, ktorý výrazne prispieva k distribú-
cii dodávaného tovaru, a tým aj k spokoj-
nosti nášho zákazníka.

SOAS – Slovenská obchodná aliancia
stavebnín. Čo predchádzalo jej založeniu?
S akými cieľmi vznikla a ako sa jej darí
ich napĺňať?

František Garaj: Spoločnosť SOAS, a. s.,
bola založená v roku 2003. V roku 2007
sme začali štvrtú obchodnú sezónu, pričom
tri predchádzajúce roky boli úspešné. Hlav-
nou činnosťou firmy je obchod so staveb-
ným materiálom. V súčasnom období
zabezpečuje komplexný obchodný servis
pre 58 skladov v rámci SR. Spolupracuje
s výrobcami stavebných hmôt zo Slovens-
ka, Čiech, Poľska. Ambíciou spoločnosti
SOAS, a. s., je rozširovať spoluprácu s ďalší-
mi dodávateľmi a odberateľmi.

Ďakujeme za rozhovor.

Partnerstvo, ktoré sa oplatí
SPOLOČNOSŤ STAVIVÁ – GARAJ VO SVOJICH PÄTNÁSTICH OBCHODNÝCH JEDNOTKÁCH PONÚKA ŠIROKÝ SORTIMENT 
STAVEBNÝCH MATERIÁLOV PRE NOVOSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE OBJEKTOV. S RIADITEĽOM SPOLOČNOSTI,
PÁNOM FRANTIŠKOM GARAJOM SME SA POROZPRÁVALI O TOM, V ČOM SPOČÍVA OBCHODNÁ STRATÉGIA, KTOREJ 
VÝSLEDKOM JE SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK
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BAUMIT AKTUALITY

Až donedávna bol turecký trh zásobovaný
výrobkami Baumit z Rumunska. V krátkej
dobe sa to zmení. 27. apríla 2007 bol polo-
žený základný kameň na výstavbu nového
výrobného závodu na suché omietkové
zmesi. Nový závod bude stáť na 4 ha
pozemku, vzdialenom asi 80 km od Istan-
bulu. Poskytne priestor aj sesterským spo-
ločnostiam, nakoľko je súčasťou rozsiahlej
priemyselnej zóny. Turecko, ktoré má
v súčasnosti viac ako 70 mil. obyvateľov,
nie je pre Baumit len veľkým a novým
trhom, ale aj dôležitým strategickým bo-
dom pre ďalší rozvoj Baumitu v ázijskom
priestore.

Baumit Turecko expanduje
PRVÝ VÝROBNÝ ZÁVOD V ÁZIJSKEJ OBLASTI

Položenie základného kameňa

Turecko
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Nanopor na webe

Spolu so zavedením Nanopor omietky,
našej úspešnej produktovej novinky, na trh,
sme spustili aj špeciálny produktový inter-
fejs na internete. Úlohou takýchto interfej-
sov alebo podstránok je poskytnúť
návštevníkom vybrané zhutnené informácie
o špeciálnej oblasti, prípadne produkte. 
Všetko o novej samočistiacej omietke
Nanopor sa dozviete, ak si kliknete na
www.nanopor.baumit.sk. Interfejs má
obdobnú štruktúru ako náš prvý interfejs
www.usporyenergie.baumit.sk, ktorý sme
spustili v minulom roku ako súčasť kampa-
ne na úsporu energií.

www.nanopor.baumit.sk
Nový interfejs obsahuje päť základných
častí: Baumit Nanopor NOVINKA, Súťaž,
Online hra, Prečítajte si a link na Zatepľova-
cie systémy Baumit. V časti „Súťaž“ sa
návštevníci interfejsu mohli od 16. apríla
do konca mája zapojiť do online súťaže
o atraktívne ceny. „Online hra“ poskytuje
drobný relax a vtipné vysvetlenie samočis-
tiaceho účinku omietky Nanopor. Klikaním
na ikony, ktoré predstavujú rôzne zdroje
znečistenia, imituje hra znečistenie fasády
a jej následnú „samočistiacu“ schopnosť
vplyvom prírodných síl. Súčasťou komuniká-
cie novinky Nanopor na webe bola aj kam-
paň na webe. Animované reklamné banery
sa v mesiacoch apríl až máj objavili na zná-
mych a obľúbených stránkach, akými sú
napr. atlas.sk, pravda.sk, banky.sk,
avizo.sk a podobne. Celkový počet garanto-
vaných videní prekročil hodnotu neuveriteľ-
ných 1 mil. videní! 

Produktové prezentácie na webe si nachá-
dzajú stále viac priaznivcov nielen z radov
odbornej verejnosti, ale aj koncových
zákazníkov – staviteľov rodinných domov,
ktorí potrebujú rýchlu, dostupnú a kvalitnú
informáciu. Všetkých, ktorí ešte náš nový

interfejs na webe nenavštívili, srdečne
pozývame. 
Stačí si kliknúť na www.nanopor.baumit.sk.

NOVÝ KOMUNIKAČNÝ INTERFEJS WWW.NANOPOR.BAUMIT.SK A KAMPAŇ NA INTERNETE

NAŠE SLUŽBY
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ZAUJALO NÁS

Sídlo firmy sa nachádza vo Vroclavi. Výrob-
né závody sa nachádzajú v centrálnej časti
Poľska, v mestách Piotrkóv Trybunalski
a Belchatóv. V súčasnosti sa ukončila
výstavba v poradí tretieho výrobného závo-
du v meste Lovicz, ktoré leží asi 80 km od
Varšavy. K úspešnému vývoju prispela aj
úzka komunikácia s tímom slovenského
Baumitu, ktorý vždy vďačne a s ochotou
odovzdával svoje skúsenosti poľským kole-
gom.

Čísla hovoria za seba
V uplynulom roku vykázala spoločnosť Bau-
mit Polska 4-násobne vyšší zisk ako v roku
2005. Obrat v roku 2006 dosiahol hodnotu
takmer 23 mil. eur, čo predstavuje 40%-ný
nárast oproti roku 2005. Celkový nárast
tržieb a dynamický rast predaja v posledných
rokoch je výsledkom výbornej situácie na poľ-
skom stavebnom trhu, ale tiež konzekventnej
personálnej politiky spoločnosti, ktorá sa
zameriava na zvyšovanie kvality predajného
tímu. Predajné štatistiky za 1. štvrťrok roku
2007 dávajú predpoklad ďalšieho dynamic-
kého rastu predaja oproti minulému roku.

Nové investície
V súvislosti s nárastom predaja a dynamic-
kým vývojom firmy sa ukázala potreba vybu-
dovania ďalšieho výrobného závodu. Mesto
Lovicz je v poradí treťou lokalitou v Poľsku,
kde vyrástol moderný závod na výrobu
suchých omietkových zmesí. Nový závod
bude pokrývať najmä zvýšený záujem o stro-
jové omietky a cementové potery, ktoré boli
donedávna zastúpené v menšej miere. Štan-
dardnú paletu výrobkov značky Baumit

dopĺňajú najmä lepiace malty pre zatepľova-
cie systémy, tenkovrstvové omietky a fasád-
ne farby. Svoje miesto si nájdu aj výrobky na
báze sadry, ktoré sa tešia v Poľsku veľkej
obľube a tradícii. Plánovaná kapacita nového
závodu je 200 tis. ton suchých omietkových
zmesí ročne. Vďaka projektu nového výrobné-
ho závodu sa vybudoval aj nový kruhový
objazd a zrealizovala sa prípojka zemného
plynu, čo je významným prínosom pre miest-
nu komunitu a jej obyvateľov. Slávnostné
otvorenie nového závodu za bohatej účasti
zástupcov Baumitu, obchodných partnerov
a zástupcov miestnej komunity sa uskutočni-
lo 10. mája 2006. Nasledujúci deň privítal
nový areál závodu miestnych obyvateľov, ktorí
spolu so zástupcami Baumitu oslávili otvore-
nie nového závodu, ktorý poskytne zamest-
nanie asi 40-tim ľuďom. Popri mnohých
atrakciách sa prítomní mohli tešiť aj vystú-
peniu známej poľskej speváčky – Maryly
Rodowicz.

Ocenenia pre poľský Baumit
Aj napriek tomu, že máme za sebou len nie-
koľko mesiacov roka 2007, podarilo sa
našim kolegom v Baumite získať niekoľko
ocenení, ktoré sú potvrdením správnej firem-
nej politiky a kvality produktov. Baumit Pol-
ska získala už po tretíkrát prestížny titul „Sta-
vebná firma roka“. Zvláštne ocenenie si pre-
brali z rúk poroty konateľ firmy Andrzej Just
za vedenie spoločnosti a Aleksandra Wit-
kowska, šéfka marketingu za stratégiu firmy.
Činnosť firmy ocenila aj porota v rámci súťa-
že „Izolácia roka“ za najlepší marketing. Oce-
nenia sa dočkala aj produktová novinka –
Nanopor omietka, ktorá bola v súťaži „Dobrá

voľba 2007“ ocenená v kategórii Farby
a omietky hlavnou cenou. Zbierku ocenení
uzatvára ocenenie „Spoľahlivý sponzor“
mesta Vroclav, ktoré odovzdal zástupcom
poľského Baumitu primátor mesta za projekt
„Baumit Junior Soccer“, ktorý sa teší obľube
už vo viacerých európskych pobočkách kon-
cernu Baumit. 

Ocenenie „Renowator 2007“
K mnohým oceneniam pre Baumit Polska pri-
budla v tomto roku aj hlavná cena v súťaži
o najlepšiu sanáciu „Renowator 2007“. Cena
bola udelená za komplexný prístup na poli
sanácií národného kultúrneho dedičstva.
Súťaž „Renowator“ oceňuje každoročne naj-
lepšie produkty a technológie vzhľadom na
vhodnosť ich použitia v oblasti sanácií histo-
rických budov, zvlášť ich vhodnosť pri sanácii
pamiatkových zón. Odborná porota sa skladá
každoročne z renomovaných odborníkov
z oblasti sanácií z celého Poľska. Pod znač-
kou Baumit ponúka firma komplexné rieše-
nia v oblasti sanovania budov. Paleta výrob-
kov obsahuje bohatú škálu špeciálnych
výrobkov a technológií pre úspešnú sanáciu
vlhkosti a zaťaženia soľami. Viaceré systémy
spĺňajú kritériá smernice WTA. Sanačné sys-
témy a výrobky boli úspešne použité pri saná-
cii takých úspešných objektov, akými sú
Vavel, zámok v Štetíne, palác v Krakove
a najnovšie sanácia neorenesančného
zámku v Stuchove z 19. storočia.

Na návšteve u našich severných susedov 
v Baumit Polska
BAUMIT ODŠTARTOVAL SVOJU ÚSPEŠNÚ HISTÓRIU NA POĽSKOM TRHU V ROKU 1994
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BAUMIT POMÁHA

Počas týchto rokov sme darovali viac ako
1,9 mil. Sk na 81 rôznych regionálnych, vzde-
lávacích, kultúrnych a športových aktivít. 
Podporu aktivít realizujeme formou komunit-
nej filantropie – priamej podpory vybraných
subjektov, ktorá smeruje hlavne do regiónov,
v ktorých naša spoločnosť pôsobí, a formou
tzv. grantového programu s názvom „Tu sa
nám páči, tu chceme žiť“.

Komunitná filantropia 
Uvedomujeme si zodpovednosť a svoju úlohu
voči Lietavskej Lúčke a Rohožníku, kde má-
me svoje výrobné prevádzky, a preto dlhodo-
bo podporujeme aktivity Klubu slovenských
turistov Lietavská Lúčka, Športového klubu
Cementáreň Lietavská Lúčka, futbalového
oddielu a materskej školy v Rohožníku, Fut-
balového klubu FC Rohožník, Stolnotenisové-
ho klubu STC Rohožník a základnú školu
v Rohožníku.
Tento typ darcovstva je dobrým spôsobom
podpory regiónu a dlhodobej podpory kon-
krétnych aktivít, ktoré sú zamerané na zvyšo-
vanie kvality života ľudí a ktoré umožňujú roz-
voj mesta alebo komunity, v ktorej ľudia žijú
a s ktorou sa stotožňujú.

Proti prúdu
Zaujímavou aktivitou, na ktorú sme finančne
prispeli, bola účasť bezdomovcov, ktorí pre-
dávajú pouličný časopis Nota Bene, na Sveto-
vom pohári bezdomovcov vo futbale.
Občianske združenie Proti prúdu vzniklo
v marci 2003 s cieľom pomáhať ľuďom bez
domova. Touto netradičnou aktivitou chceli
prispieť k integrácii bezdomovcov do spoloč-
nosti prostredníctvom športu. „Homeless

World Cup“ je každoročný futbalový turnaj,
ktorý spája bezdomovcov z celého sveta
s cieľom: „Vykopať sa z bezdomovectva“. Je
to jedinečný sociálny projekt, ktorý používa
futbal ako univerzálny jazyk boja proti chudo-
be. Má vysokú úspešnosť v motivovaní hrá-
čov – bezdomovcov, ktorí sa následne inte-
grujú do spoločnosti. Zároveň mení pohľad
verejnosti a znižuje predsudky voči bezdo-
movcom. 
4. ročník 2006 sa uskutočnil od 23. do 30.
septembra 2006 v hlavnom meste južnej
Afriky – v Kapskom meste. 

Autistické centrum Andreas
Cieľom neziskovej organizácie Andreas je
zlepšiť nepriaznivú situáciu v starostlivosti
o ľudí s autizmom na Slovensku. Aj vďaka
nám organizácia vybudovala keramickú diel-
ňu v prvom autistickom centre na Slovensku
a poskytla tak možnosť na zmysluplné využi-
tie voľného času autistickým klientom. Pri
práci s hlinou klienti zabúdajú na svoju odliš-
nosť a cez umenie nám približujú svoj svet.
Keramika je pre nich forma terapie – artete-
rapie.

Hnutie fokoláre
Občianske združenie Nové ľudstvo pomáha
postihnutým deťom v oblasti tropických prale-
sov v Kamerune, vo Fontem, kde žije kmeň
Bangwa. Na tomto území žije veľa chudob-
ných detí s telesným postihnutím dolných
končatín. Tieto postihnutia sa dajú operatív-
ne odstrániť, ale pre týchto ľudí žijúcich
v osadách v pralese na území nedostupnom
ani pre terénne vozidlo je táto operácia nedo-
siahnuteľná. Darované finančné prostriedky
budú použité na ortopedické operácie desia-
tich detí. Vďaka nim bude môcť do nemocni-
ce Hospital of the merciful brothers of the
Saint John of God priletieť externý lekár pra-
cujúci pre nemocnicu, ortopéd, špecialista zo
Španielska a vykonať operačný zákrok.

Baumit v službách verejnosti
UŽ ŠTVRTÝ ROK PODPORUJEME CHARITATÍVNE A VEREJNOPROSPEŠNÉ AKTIVITY NA CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA 
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Dodo Kopold: „Nie je dôležitý vrchol, ale cesta k nemu.“

Keďže až do môjho stretnutia s Dodom som
o lezení mala len veľmi hmlistú predstavu,
začal svoje rozprávanie sám.
Dodo Kopold: Nie je to tak dávno, čo som sa
zúčastnil na mojej prvej expedícii v Himalájach.
Mal som vtedy len dvadsaťdva rokov a spolu so
špičkovými lezcami sme liezli v panenskej se-
verozápadnej stene Castle Peaku. Niekde veľmi
ďaleko od civilizácie, uprostred mystických hôr
Indie. Pamätám si, aká mi bola strašná zima
uprostred noci, zavesený len v závesnej posteli
niekoľko stovák metrov nad zemou. Liezli sme
celých šesť dní, posledné dni dokonca bez jedla
a len s minimom pitia. Bola to vtedy moja naj-
väčšia skúsenosť z lezenia a z expedičného
života horolezca, ktorá ma však posunula mí-
ľovými krokmi dopredu. O rok nato som sa do
Himalájí vrátil znova. Avšak s novým a odváž-
nym cieľom – vyliezť prvovýstup v panenskej
stene alpským štýlom. V dvojke, bez akejkoľvek
pomoci, bez stanu v základnom tábore, sate-
litného spojenia a len s pár dolármi vo vrecku.
Bol to šialený projekt, ale my sme ho zvládli. 
Z atmosféry, ktorá za pár chvíľ Dodovho roz-
právania nastala, je zrejmé, že patrí medzi
tých, ktorý žijú lezením. Nedá mi nezamyslieť
sa nad tým, čo takého mladého človeka, ešte
k tomu rodáka z Bratislavy, k takémuto spô-
sobu života inšpiruje?
Dodo Kopold: Vždy som chcel liezť tam, kde to
druhí nezvládli, na vrcholoch, ktoré majú mená.
V horách som si hľadal línie, ktoré si vyžadovali
viac ako len lezenie. Strmé a mohutné steny,
s náročným skalným a ľadovým lezením, prvo-
výstupy. Lebo tie sú pre mňa ako cesty bez ma-
py, s veľkým otáznikom na konci vety. 
Výstup v jednej z najväčších skalných stien, vý-
stup na Great Trango bol mojou najväčšou pre-

vierkou sily, vytrvalosti a skúseností. Prežiť osem
dní v takej veľkej stene, z ktorej návrat bol tak-
mer nemožný, s minimom jedla, bez spacákov
a pri nočných teplotách, ktoré klesli pod mínus
15°C, si vyžiadalo trocha viac ako len mať šťas-
tie. Avšak aj napriek tomu, že nám nehralo všet-
ko do karát, vrátili sme sa aj s tritisícmetrovou
cestou vo vrecku. V tom istom roku som sa
rozhodol pre projekt – „Najväčšími stenami alp-
ským štýlom“. Ideou bolo zorganizovať tím, ktorý
by mal chuť priniesť trocha čerstvého vzduchu
do himalájskeho lezenia. Preliezať veľké
a náročné steny, kde sa doposiaľ nikto alpským
štýlom neodvážil liezť. Pretože pre mňa je cesta
k vrcholom dôležitejšia ako samotný vrchol. 

Dodo, nechcem podceňovať našich čitateľov,
ale čo presne znamená alpský štýl a prečo ho
preferujete?
Dodo Kopold: Našou prioritou je liezť alpským
štýlom v najväčších stenách sveta. Je to naj-
čistejší spôsob lezenia, t. z. bez pomocných fix-
ných lán, vopred budovaných výškových táborov
a kyslíkových prístrojov. Je to druh lezenia zalo-
žený na družstve silnom fyzicky, ale hlavne psy-
chicky. Hodnota prvovýstupu týmto štýlom
stúpa. Náročnosť jednotlivých projektov určuje
tiež odľahlosť vybraných stien (prístup, pomoc 
v prípade núdze), ich nadmorská výška a, sa-
mozrejme, technická obtiažnosť výstupov. Ne-
výhodou alpského štýlu je „predpríprava“, t. z.,
že musím vymyslieť niečo, kde sa aklimatizu-
jem, kde sa pripravím na výšku, ktorá ma čaká,
rozleziem sa a až potom pôjdem do hlavného
cieľa. Jednoducho povedané, aby som vyliezol
nejakú „osmičku“, musím vyliezť ešte jednu
„osmičku“ predtým. To je na tom to ťažké.
Vyliezť na stenu v jednom záťahu, to je naopak

NA KÁVE V BAUMITE

KEĎ SOM SA PONÁHĽALA NA STRETNUTIE S DODOM KOPOLDOM, VEDELA SOM O ŇOM LEN PÁR ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV.
NAPRÍKLAD, ŽE MÁ ZA SEBOU VIAC AKO STO VÝSTUPOV VO VYSOKÝCH TATRÁCH, ALPÁCH, DOLOMITOCH A HIMALÁJACH, 

ČI TO, ŽE JE ČLENOM REPREZENTAČNÉHO A-DRUŽSTVA. KEĎ SOM SA S NÍM STRETLA, V PRVOM RADE MA PREKVAPIL JEHO
VEK. PREDO MNOU STÁL MLADÝ CHALAN, O KTOROM BY STE SI LEN VEĽMI ŤAŽKO MYSLELI, ŽE PRED VAMI STOJÍ SKÚSENÝ

HOROLEZEC. TÝCH PREKVAPENÍ SOM V TO POPOLUDNIE ZAŽILA VIAC...
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na tom to pekné. Po takejto predpríprave nebu-
dem mať problémy s dýchaním, môžem sa sú-
strediť na lezenie, nebudem riešiť problémy vlá-
dzem – nevládzem. Stenu viem potom vyliezť 
v krásnom štýle a veľmi rýchlo. A o to pri tomto
štýle ide.

Dodo, aký si horolezec? Si tímový hráč? Ako
to celé vnímaš?
Dodo Kopold: Lezenie má niekoľko disciplín –
od športového lezenia cez nižšie skalky, Tatry,
veľké steny až po Himaláje. Každý si niečo
nájde. Ja som taký univerzálny lezec, vyskúšal
som prakticky všetko. Som veľmi ambiciózny 
a keď si niečo zaumienim, hľadám možnosti,
ako to dosiahnuť, snažím sa to riešiť. Zároveň
som zodpovedný, sústredený. Najradšej leziem
na cestách, kde sa „nemotajú“ ľudia. Leziem
sám za seba, prípadne za tím, ktorý dokonale
poznám a za ktorý by som dal aj život. 
Vo výške nad 8 000 m naozaj ide o život. Každý
vie, že 8 400 m a vyššie je zóna smrti. Nikto
nevie, ako sa tam bude správať. „Výškové da-
nosti“ buď človek má, alebo nemá, je to bio-
logická záležitosť. Dopredu to ale nikto nevie
posúdiť, musí ísť a zažiť to. Dnes preferujem
lezenie v malých tímoch, dvaja – traja lezci.
Liezť sólo neuznávam. Je to podľa mňa veľké
riziko, hra pri ktorej držíš v ruke žeravú guľu
a čakáš, kedy ťa popáli. Samotnému lezeniu
vždy predchádza dokonalá príprava. Najprv si
vytýčime cestu, ktorou pôjdeme. Pozriem sa na
kopec a vidím: toto je tá krásna línia. Potom
nasleduje študovanie, lezenie rovná sa samo-
štúdium. Naštudovaná literatúra a predchádza-
júce skúsenosti sú základným predpokladom
pre lezenie. Na najvyššie kopce treba mať veľké
skúsenosti, nedá sa ísť z tretej ligy hneď do

NA KÁVE 
V BAUMITE

ROZHOVOR
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prvej. Po príchode na miesto voľným okom
alebo ďalekohľadom „skontrolujeme“ líniu,
ktorú sme si naplánovali. Na základe našich
predchádzajúcich skúsenosti vieme, čo nás pri-
bližne čaká – či tam bude skala, ľad, kolmá,
alebo previsnutá pasáž. Samozrejme, že sa
môže stať, že narazíme na miesta, ktoré sme
„nečakali“, ale tu zohrajú dôležitú úlohu práve
naše bohaté skúsenosti. Keď si predstavíte, že
človek lezie v stene aj niekoľko dní v kuse, so
spolulezcom sa takmer nerozpráva – v priebe-
hu dňa prehodíme tak desať viet – a sústredí
sa len na to, aby dokázal prežiť, aby každý
pohyb, ktorý urobí, mal pod kontrolou, hľadá si
tú „bezpečnú“ líniu a snaží sa eliminovať ne-
bezpečenstvo, určite mi dáte za pravdu, že
okrem skúseností, ktoré sú nenahraditeľné,
musíte mať lezenie aj v „hlave“. Počas víchrice
či inej nepriaznivej situácie pre lezenie, ktorá
ma zastihne na stene, sa viem uzavrieť do
stavu akejsi vnútornej meditácie 
a prečkať tak aj niekoľko hodín. Samozrejme,
dôležitá je tiež fyzická kondícia. Čo sa týka
môjho tréningu, momentálne som vo fáze
udržiavania sa v polohe, ktorú potrebujem k da-
ným výkonom. Potom záleží od toho, aký si vy-
beriem cieľ, a podľa toho tú-ktorú oblasť do-
trénujem. Tento rok je to viac behanie do kop-
cov, keďže sa pripravujem na výstup na K2. Pri
šprinte do kopca vám dochádza kyslík, a to je
to, čo pri plánovaných výstupoch potrebujem
zvládnuť. Dýchanie je pri lezení veľmi dôležité.
A ešte je tu jedna vec, ktorá by horolezcovi
nemala chýbať. Strach. Ten je veľmi dôležitý pri
lezení práve kvôli tomu, že predstavuje akúsi
brzdu. Keby sme sa nebáli, ideme do všetkého.
Strach vám povie, že niečo nie je v poriadku.

Dodo, keď si naši čitatelia budú čítať tieto
riadky, ty sa budeš pokúšať o „zápis“ na ďal-
šom „kopci“. Prezraď, aké sú tvoje plány na
tento rok? 
Dodo Kopold: Generácia horolezcov v osemde-
siatych rokoch nám dala inšpiráciu a ukázala
cestu, ktorou máme ísť. Začali sme v Tatrách,
preliezli sme tisícmetrové ľadové steny v Alpách
a v Karakorame vo výške šesťtisíc metrov sme
dokázali, že aj tu sa vieme zaradiť medzi sve-
tovú špičku. Niekto by povedal, že na svete je už
všetko vylezené, všetky najvyššie vrcholy boli
„dobité“ a na Everest už vylezie takmer každý.
Áno, je to tak. Ale ešte stále sú tu veľké, niekoľ-
kotisícmetrové steny, ktoré neboli prelezené. 
Do ktorých sa ešte nikto neodvážil, ktoré ostali
nám. Tento rok nás čaká prvovýstup alpským
štýlom v západnej stene K2 (Chogori) 8 611 m,
ktorému budú predchádzať výstup na Cho Oyu
(8 201 m) – aklimatizácia normálkou a prvo-
výstup v juhozápadnej stene Shisha Pangma
(8 045 m) alpským štýlom. Na to, aby sa nám
podarilo zvládnuť naplánovaný výstup na K2, je
potrebný nielen stopercentne zohraný tím, ale aj
dokonalá príprava. Západná strana K2 pred-
stavuje ťažké, 4 kilometre dlhé lezenie v skale,
počas ktorého budeme hľadať snehom a ľadom
pokryté žliabky. Nevýhodou západných stien je
práve ich orientácia, čo v praxi znamená, že 
v momente, keď sa do steny oprie slnko, začne
padať. Človek musí byť schovaný alebo mať
obrovské šťastie. Väčšinou takáto situácia trvá
2 – 3 hodiny. Naša taktika výstupu na K2 vy-
chádza z predstavy, že počas „padania“ bude-
me dokonale schovaní a potom celú noc bude-
me liezť. Vôbec v poslednom čase preferujeme
štýl liezť nonstop. Mám za sebou tréning byť
niekoľko hodín na nohách. Môj osobný rekord

je 56 hodín. Západnú stenu K2 doteraz ešte
nikto nepreliezol. Som veľmi rád, že sa o to
ideme pokúsiť. Lezenie je krásne! Nejde o to, že
človek je dobrý len vtedy, keď dosiahne vrchol.
Častokrát ide o príbeh. Dôležitá je stopa, cesta,
ktorá tam navždy ostane, a na tej ceste bude
figurovať moje meno. O tom to celé je – o zane-
chanie stopy. Ak pritom dosiahneme aj vrchol,
bude to úžasné!

Počas stretnutia s Dodom Kopoldom som
sa opäť raz presvedčila o tom, že ľudské
možnosti a schopnosti siahajú oveľa ďalej,
v prípade Doda aj oveľa vyššie, ako si mys-
líme.
Odteraz, keď budem počuť meno Dodo
Kopold, vyjavia sa mi pred očami aj drama-
tické okamihy výstupov, čaro lezenia v str-
mých skalách a v zóne smrti – momenty,
ktoré sú pre niektorých z nás za hranicou
ľudských možností, pre iných úplnou samo-
zrejmosťou.

Beáta Badiarová
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BAUMIT POMÁHA

S futbalom sú deti fit!
O JEDINEČNOM PROJEKTE PODPORY DETSKÉHO FUTBALU S NÁZVOM BAUMIT JUNIOR SOCCER SME VÁS INFORMOVALI 
V MINULOM ČÍSLE JOURNALU. FUTBALOVÉ DIANIE V 10 VYBRANÝCH KLUBOCH MAPOVAL PETER BZDÚCH, GENERÁLNY
SEKRETÁR PROJEKTU BJS

MFK Ružomberok a MFK Dolný Kubín 2 : 1
Za takmer ideálneho futbalového počasia
sa v nedeľu 22. apríla uskutočnil futbalový
zápas prípraviek MFK Ružomberok a MFK
Dolný Kubín. 

U10: FK ZTS Dubnica „B“ – TJ Spartak
Myjava  0 : 2 
U9: FK ZTS Dubnica „B“ – TJ Spartak
Myjava  3 : 3, pokutové kopy 6 : 7
Dvojzápas prípraviek FK ZTS Dubnica „B“
a TJ Spartak Myjava sa hral 16. mája na
umelom povrchu. 

Artmedia Bratislava – FK Rača 3 : 2
V piatok 11. mája sa štadión Rapidu v Prie-
voze stal dejiskom zápasu prípravky Artme-
die Bratislava proti prípravke FK Rača. 

U10: FK Slovan Levice – FC Spartak
Trnava 3 : 1 
U9: FK Slovan Levice – FC Spartak Trnava
5 : 1 
Dvojzápas prípraviek FK Slovan Levice 
a FC Spartak Trnava sa hral 18. mája na
hlavnom ihrisku v Leviciach.

U10: FC ViOn Zlaté Moravce – FC Zentiva
Hlohovec  9 : 0 
U9: FC ViOn Zlaté Moravce – FC Zentiva
Hlohovec  11 : 1 
Dvojzápas prípraviek FC ViOn Zlaté Morav-
ce a FC Zentiva Hlohovec sa hral 19. mája
na ihrisku s umelým povrchom.  

BAUMIT CUP 2007
Vyvrcholením prvej sezóny projektu
BAUMIT JUNIOR SOCCER bol futbalový
turnaj BAUMIT CUP 2007, ktorý sa
uskutočnil 2. júna v Dubnici nad Váhom
a na ktorom sa zúčastnili všetky družstvá
zúčastnené na projekte. Víťazom turnaja
a putovný pohár si prevzalo domáce
družstvo FK ZŤS Dubnica. 
Viac sa dozviete v nasledujúcom Baumit
Journale.
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Nanopor
samočistiaca 
fasádna omietka

Myšlienky s budúcnosťou.

Novinka! Nanopor omietka.

Nechajte vyniknúť krásu vášho domu s novou samočistiacou fasádnou omietkou
Baumit Nanopor. Vďaka špičkovej nanotechnológii, ktorá priniesla revolučný prevrat 
a inováciu vo vývoji fasádnych materiálov, sa stal Baumit Nanopor najčistejšou
omietkou. Špeciálna nanoštruktúra vytvára dokonale hladký povrch fasády, 
na ktorej špina nemá šancu. S jedinečnou omietkou Baumit Nanopor zostane 
vaša fasáda čistá, mladá a krásna. 

Anti-Aging pre vašu fasádu
Večná mladosť vášho domu

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33



Nanopor
samočistiaca 
fasádna omietka

Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Info-linka:  
02/59 30 33 33

Novinka! 
Nanopor omietka.
Nechajte vyniknúť krásu vášho domu s novou samočistiacou
fasádnou omietkou Baumit Nanopor. Vďaka špičkovej nanote-
chnológii, ktorá priniesla revolučný prevrat a inováciu vo vývoji
fasádnych materiálov, sa stal Baumit Nanopor najčistejšou omiet-
kou. Špeciálna nanoštruktúra vytvára dokonale hladký povrch 
fasády, na ktorej špina nemá šancu. S jedinečnou omietkou 
Baumit Nanopor zostane vaša fasáda čistá, mladá a krásna. 

Anti-Aging pre vašu fasádu
Večná mladosť vášho domu

P
ra

vi
dl

á 
sú

ťa
že

A 
op

äť
 je

 tu
 s

úť
až

, t
en

to
ra

z 
na

oz
aj

 o
 z

au
jím

av
ú 

a 
ho

dn
ot

nú
 c

en
u.

 S
ta

čí
 s

pr
áv

ne
zo

dp
ov

ed
ať

 tr
i s

úť
až

né
 o

tá
zk

y 
uv

ed
en

é 
na

 r
ub

e 
to

ht
o 

lís
tk

u,
 v

yp
ln

en
ý 

lís
to

k 
za

sl
ať

 
na

 n
aš

u 
ad

re
su

 a
 d

úf
ať

, ž
e 

pr
áv

e 
vy

 b
ud

et
e 

vy
žr

eb
ov

an
ým

 v
ýh

er
co

m
.

O
dp

ov
ed

e 
ná

m
 z

as
ie

la
jte

 n
a 

oz
ná

m
ko

va
no

m
 n

áv
ra

tn
om

 lí
st

ku
 n

aj
ne

sk
ôr

 d
o 

1
5.

 s
ep

te
m

br
a 

20
07

. M
en

o 
vý

he
rc

u 
bu

de
 u

ve
re

jn
en

é 
v 

ďa
lš

om
 v

yd
an

í B
au

m
it 

Jo
ur

na
lu

 
a 

ná
sl

ed
ne

 b
ud

e 
ko

nt
ak

to
va

ný
 z

ás
tu

pc
om

 s
po

lo
čn

os
ti 

B
au

m
it.

N
a 

sú
ťa

ži
 s

a 
ne

sm
ú 

zú
ča

st
ni

ť 
pr

ac
ov

ní
ci

 s
po

lo
čn

os
ti 

B
au

m
it 

a 
ic

h 
pr

íb
uz

ní
.

Ve
ľa

 š
ťa

st
ia

!

Vý
he

rc
ov

ia
 s

úť
až

e 
z 

B
au

m
it

 J
ou

rn
al

 č
ís

lo
 2

/2
00

6:
1

. c
en

a:
 p

. R
ic

ha
rd

 P
in

ke
, B

ra
ti

sl
av

a
2.

 c
en

a:
 p

. T
am

ar
a 

R
už

ov
á,

 K
ol

ár
ov

o
3.

 c
en

a:
 p

. R
ób

er
t 

B
eň

uš
, Š

ur
an

y
Vš

et
ký

m
 v

ýh
er

co
m

 s
rd

eč
ne

 g
ra

tu
lu

je
m

e!

B
au

m
it

, s
po

l. 
s 

r.
 o

.

Z
rí

ns
ke

ho
 1

3

8
1

1
 0

3
 B

ra
ti

sl
av

a

Č
it

at
eľ

sk
á 

sú
ťa

ž 
B

au
m

it
, s

po
l. 

s 
r.

 o
.

M
en

o:
 

Pr
ie

zv
is

ko
: 

Fi
rm

a:
 

U
lic

a:
 

PS
Č

/p
oš

ta
: 

M
es

to
: 

✁

Journal zalozka  2.7.2007  14:28  Str. 2



Súťažné otázky

1. Baumit Nanopor omietka predstavuje perfektnú povrchovú
úpravu pre:

a/ omietkové systémy Baumit
b/ omietkové aj zatepľovacie systémy Baumit
c/ zatepľovacie systémy Baumit

2. Koľko nových produktov doplnilo sortiment stále
obľúbenejších výrobkov zo Systému pre záhrady a spevnené
plochy? 

a/ päť
b/ tri
c/ štyri

3. S akým skóre sa 22. apríla skončil futbalový zápas
prípraviek MFK Ružomberok a MFK Dolný Kubín, ktoré sú
zaradené do projektu Junior Soccer?

a/ 2 : 1
b/ 3 : 2
c/ 1 : 2

Neváhajte a vyhrajte!
Jeden vyžrebovaný získa 

tento nanoPod.

Baumit čitateľská súťaž

JOU
Časopis pre spolup

FASÁDA ROKA 2006

NOVINKY V PONUKE

REPORT ZO STAVBY

DODO KOPOLD

1  2007
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